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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

11

U . A . Eاإلمارات

 582,190,094

 700,219,013

 234,935,149

 269,839,758

 14,158,101

 50,754,854

 3,440,194

 5,684,252

 724,788

 3,271,893

3903744

4766104

1990107

0

9457

0

32

0

133

2289

 70,096,068

 53,519,646

 31,757,606

 17,696,904

 11,981,108

 8,704,333

 8,259,233

 5,333,208

 4,389,574

 4,058,826

27100030

27100040

27100010

10011000

73041000

27101939

84314300

04022900

73079900

87032390

او ديزل أويل)سوالر(غاز أويل

مازوت (فيول أويل

بنزين 

قاسية ) قمح(حنطة 

انابيب مواسير من النوع المستعمل فى خطوط نقـل
او الغاز من حديد او صلب )البترول(الزيت

زيت تشحيم أخر

اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة فـي البنــد الجزئي
 8430.49 و8430.41

 البان وقشده بشكل مسحوق محاله تحتوي على دسم
% 1.5بنسبة تزيد عن 

 لوازم مواسير وانابيب من صلب عـدا مـنصلب مقاوم
للصدأ غير مذكورة والداخلة فى مكان اخر 

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

Barrel 

Barrel 

Barrel 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

 Gas oils ( solar) diesel oil.

 Fuel oils ( mazot).

 Motor spirit ( petrol).

 Durum wheat

 Seamless iron/steel line pipe used for oil or gas
pipelines

 Other Lubricating oils and greases.

 Parts for boring or sinking machinery of
subheading 8430.41 or 8430.49

 Milk and cream in solid forms of >1.5% fat,
sweetened

 Tube or pipe fittings of iron or steel (excl.
stainless), nes

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.

365,866,1172,851,928,238

 150,069,611 986,710,143 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

22

SAUDI ARABIAالسعودية

 1,328,548

 7,463,755

 4,477,034

 99,309,344

 3,991,192

 18,115,657

 392,519,667

 2,906,916

 11,748,854

 9,670,737

90

5008

2924

15325045

0

0

0

1730

0

0

 10,497,218

 9,658,120

 6,172,208

 4,942,071

 4,852,555

 4,716,039

 4,523,295

 3,915,016

 3,116,351

 2,730,994

84305000

87032390

87039090

22021000

48239010

39012010

25232900

87042100

39011010

39233020

للتسـويـة،ذاتية الــحـركــة،آالت واجهزة اخرى
الخ ....والتمهيد والكشط والحفر

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

 سيارات ذات محركات والمركبات ذات الـمحركات
الخ ..المصممة اساسا لنقل االشخاص

بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية مضاف، مياه 
اليهما سكر اومواد تحلية اخرى او منكهة 

ورق تترابك للصناعة

للصناعة من بولــــي...حبيبات اومساحق اورقائق
 0.94ايثيلين ذات كثافةتعادل اوتزيدعن

وان تم تلوينه، اسمنت بورتالند عدا االسمنت االبيض
اصطناعيا 

ديـزل اونصف.. مركبات نقل البضائع مجهزة بمحركات
  طن 5اليزيد وزنها االجمالي القائم عن ) ديزل

للصناعةمن..حبيبات اومساحيق اورقائق اوسوائل اوكتل
 0.94بولىايثيلين ذات كثافة تقل عن

قوارير وقنانى واوعية لصناعات اخرى من اللدائن

Number

Number

Number

Cubic Metres

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

 Self-propelled earth moving, grading, excvating...
machinery, nes

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, and vehicles specially designed
for transport persons...etc.
 Waters (incl. mineral and aerated), with added
sugar, sweetener, etc

 paper,of paper pulp.for manufacture.

 Granules, powders, flakes, liquids or blocks of
specific gravity of 0.94 or more.

 Portland cement (excl. white)

 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw =<5tonnes

 Granules, powders, flakes, liquids or blocks of
polyethylene having a specific gravity of less than
0.94.
 Carboys, bottles, flasks and similar articles, of
plastics, for other industry.

139,301,9351,033,216,398

 84,178,068 481,684,694 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

33

CHINAالصين

 118,953,040

 308,270

 25,345,655

 16,561,188

 15,967,621

 29,218,284

 1,673,012

 27,158,680

 11,061,465

 5,702,273

0

0

0

0

14101173

0

0

0

476789

0

 7,895,690

 6,378,996

 4,635,958

 3,704,517

 3,585,394

 2,421,712

 2,179,517

 2,079,523

 1,965,495

 1,962,460

72149990

85179000

62105000

54083400

64059000

72141010

84314300

72101110

40111000

73089000

 قضبان وعيدان اخرمن حديداوصلــب غيــر
الخ .مشغولةاكثرمن الطرق اوالتجليخ بالحرارةاو

-او البــرق ) تلفون(اجزاء اجهزة كهربائية للهاتف
تلغراف 

البسة اخرى للنساء او البنات مصنوعة من االقمشـة
 59.07 او59.06او59.03الداخلة في البنود

اقمشة منسوجة اخرى خيوطهامن شعيرات اصطناعيــة
مطبوعــة 

 احذية اخــرى

مطروقة.. قضبان من حديد او صلب من غير الخالئط
للصناعة 

اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة فـي البنــد الجزئي
 8430.49 و8430.41

غير مخلوط..من حديد"مدرفلة"منتجات مسطحة
مم او اكثر0.5مطلية بالقصدير بسمك .. مم 600بعرض 

للصناعة 

اطارات جديدة من مطاط من االنواع المستعملة للسيارات
بما فى ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق - 

عدا المباني الجاهزةالصنع الداخـلة فى( منشآت 
الخ من حديد اوصلب .واجزاء منشآت)94.06البند

Kg

Kg

Kg

Kg

Pairs

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

 Other Bars and rods of iron or steel, free- cutting,
further worked than hot rolled...etc.

 Parts of electrical telephonic or telegraphic
apparatus

 Women's or girls' garments made up of fabrics of
59.03, 59.06 or 59.07

 Printed woven fabrics of artificial filament yarn,
nes

 Footwear, nes

 Bars of iron or steel or non- alloy steel
forged,trited,  for industry.

 Parts for boring or sinking machinery of
subheading 8430.41 or 8430.49

 Flat-rolled products of iron ,not mixed , of a width
of 600 mm , plated or coated with tin, of a
thickness of 0.5 mm or more , for manufacture.
 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on
motor cars

 Structures and parts of structures, nes, of iron or
steel

132,920,719 928,318,012

 96,111,455 676,368,524 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

44

SWITZERLANDسويسرا

 578,764,445

 345,394,854

 177,606,347

 24,424,438

 661,510

 73,922

 21,805,353

 54,388

 188,397

 22,122

4338114

2347940

0

210050

189

0

0

0

13

1393

 71,545,681

 29,442,638

 10,029,756

 4,079,691

 1,977,487

 1,362,899

 1,141,203

 1,002,192

 383,066

 292,130

27100030

27100040

10011000

27100010

85021200

30049090

17019900

30041000

84305000

90189000

او ديزل أويل)سوالر(غاز أويل

مازوت (فيول أويل

قاسية)قمح(حنطة 

بنزين 

مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم االشتعــال
كيلو 375 والتتجاوز75فيها بالضغط قدرتها تزيدعن

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود 
3004.9010 

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه عدا
الخ .سكرقصب اوشوندرالخام

الخ.أدويه تحتوي على بنسلين أو مشتقات هذه المنتجات
الخ ..مهيأة في مقادير معايرة اوفي اغلفة

للتسـويـة،ذاتية الــحـركــة، آالت واجهزة اخرى
الخ ....والتمهيد والكشط والحفر

اجهزة وادوات اخرى للطب والجراحة وطب االسنـان
الخ ..والطب البيطري 

Barrel 

Barrel 

Kg

Barrel 

Number

Kg

Kg

Kg

Number

Number

 Gas oils ( solar) diesel oil.

 Fuel oils ( mazot).

 Durum wheat

 Motor spirit ( petrol).

 Generating sets with compression-ignition
engines, >75 kVA-<=375 kVA

  Other medicaments put up for retail sale, other
than 3004.10 and 3004.9010.

 Cane or beet sugar, in solid form, nes

 Medicaments of penicillins... or streptomycins...,
for retail sale

 Self-propelled earth moving, grading, excvating...
machinery, nes

 Instruments and apparatus, nes, for medical,
surgical... sciences

124,017,7161,164,051,261

 2,760,973 15,055,485 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

55

U. S. Aالواليات المتحدة األمريكية

 622,773,959

 1,710

 3,529,380

 1,706,428

 961,513

 86,806

 2,506,941

 430,217

 5,912,580

 2,000

0

0

0

994

0

0

4950

0

0

1

 40,187,737

 19,158,663

 2,669,811

 2,358,704

 2,351,638

 847,322

 796,578

 765,044

 756,657

 659,942

10011000

49070011

04022900

87032390

84314300

84099990

21069090

73129000

10063000

88021200

قاسية)قمح(حنطة 

اوراق نقد 

 البان وقشده بشكل مسحوق محاله تحتوي على دسم
% 1.5بنسبة تزيد عن 

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

اجزاء  آلالت السبر والحفر الداخلة فـي البنــد الجزئي
 8430.49 و8430.41

 اجزاء للمحركات بمكابس يتم االشتعــال
محركات ديزل ونصف ديزل (فيهابالضغط

 محضرات غذائيه غير مذكوره وال داخـله في مكان اخر 

 امراس مضفورة بشكل اشرطة وحبال رفع وما يماثلها
غير معزولة للكهرباء ، من حديد اوصلب

أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحا أو ملمعا 

يزيد وزنها فـارغــة""هيلوكوتر""طائرات عمودية"
"  كيلو غرام2000على ) بدون حمولة(

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

 Durum wheat

 Bank notes.

 Milk and cream in solid forms of >1.5% fat,
sweetened

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Parts for boring or sinking machinery of
subheading 8430.41 or 8430.49

 Other Parts compression- ignition reciprocating
or rotary inter combustion piston engines internal
, for motor motor vehicles of div 87.
 Other food preparations, n.e.s.

 Plaited bands, slings, etc, of iron or steel, not
electically insulated

 Semi-milled or wholly milled rice

 Helicopters of an unladen weight >2000kg

88,310,491 652,572,172

 17,758,395 14,660,639 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

66

KUWAITالكويت

 456,254,289

 216,661,232

 197,379

 224,740

 47,000

 357,839

 38,000

 31,890

 370,252

 18,133

4067201

1592375

154

0

44

0

26

25

0

13

 69,483,185

 14,410,736

 231,938

 79,489

 61,380

 58,203

 52,319

 34,968

 34,529

 22,285

27100030

27100040

87039090

73089000

87032190

17049090

87042100

87032390

70109012

87021090

او ديزل أويل)سوالر(غاز أويل

مازوت (فيول أويل

 سيارات ذات محركات والمركبات ذات الـمحركات
الخ ..المصممة اساسا لنقل االشخاص

عدا المباني الجاهزةالصنع الداخـلة فى( منشآت 
الخ من حديد اوصلب .واجزاء منشآت)94.06البند

 مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلــي ذات تشعل
 3سم1000بالشرارة سعة اسطوانتها التزيد عن 

ال)بما فيها الشوكوالتة البيضاء (مصنوعات سكرية
 17049010،170410تحتوي على الكاكاو عدا 

ديـزل اونصف.. مركبات نقل البضائع مجهزة بمحركات
  طن 5اليزيد وزنها االجمالي القائم عن ) ديزل

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

قوارير وقناني ودوارق وبرطمانات مماثلة مستخدمة في
الصناعات االخر 

سيارات لنقل عشرةاشخاص فاكثر  بما في ذلك السائق
 واكثر 16الخ عدا ذات .مجهزة بمحركات احتراق

Barrel 

Barrel 

Number

Kg

Number

Kg

Number

Number

Kg

Number

 Gas oils ( solar) diesel oil.

 Fuel oils ( mazot).

 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, and vehicles specially designed
for transport persons...etc.
 Structures and parts of structures, nes, of iron or
steel

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines, of a cylinder capacity
not exceeding 1000cm3.
 Sugar confectionery (including white chocolate),
not containing cocoa.

 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw =<5tonnes

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Glass of flasks,bottles, pots and carboys and
similar materials used for other industry.

 Motor cars for the transport of ten or more
persons inc: driver with internal combuston piston
engines...etc, ex : 16 or more.

84,632,624 675,250,535

 163,592 1,049,781 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

77

GERMANYألمانيا

 8,747,755

 2,452,933

 81,301

 545,747

 1,328,862

 373,519

 40,659,254

 675,565

 44,271

 189,764

0

459

0

84

0

241

0

65

124861

15175

 13,242,338

 7,972,880

 4,161,222

 3,669,900

 2,108,083

 2,013,138

 1,886,198

 1,532,937

 1,510,645

 1,402,433

84314990

84118200

85179000

84111200

30049090

84186900

10011000

87042200

85171900

90189000

 او84.29 او84.26 اجزاء لآلالت الداخلة في البند
84.30 

 كيلو واط 5000عنفات غازية اخرى تتجاوز قدرتها 

-او البــرق)تلفون(اجزاء اجهزة كهربائية للهاتف
تلغراف 

تتجاوز قــــوة) برد الدفع(نفاثة ) تربينات(عنفات
 KN 25دفعها 

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود
3004.9010 

 اجهزة تبريد اوتجميد اخـــرى 

قاسية ) قمح(حنطة 

)ديزل اونصف ديزل..(مركبات لنقل البضائع بمحركات
 طن 20 طن واليتجاوز 5يزيد وزنها االجمالي القائم عن 

تلفون -  اجهزة هاتف 

اجهزة وادوات اخرى للطب والجراحة وطب االسنـان
الخ ..والطب البيطري 

Kg

Number

Kg

Number

Kg

Number

Kg

Number

Number

Number

 Other parts of equipments, of heading 84.26 or
84.29 or 84.30.

 Gas turbines, nes, of a power >5000kw

 Parts of electrical telephonic or telegraphic
apparatus

 Turbo-jets, of a thrust >25kn

  Other medicaments put up for retail sale, other
than 3004.10 and 3004.9010.

 "Refrigerating or freezing equipment, nes

 Durum wheat

 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw 5-20tonnes

 "Telephone sets (excl. those with cordless
handsets)

 Instruments and apparatus, nes, for medical,
surgical... sciences

68,044,078 85,872,631

 28,544,302 30,773,661 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

88

INDIAالهند

 160,910,809

 130,302,364

 82,076,189

 3,731,780

 336,287,000

 160,872,913

 260,030

 915,206

 10,180,620

 847,058

0

0

0

0

0

0

0

535

0

0

 10,551,823

 8,439,185

 7,324,901

 4,472,070

 3,448,615

 1,765,426

 1,066,660

 1,047,442

 923,668

 759,553

17011100

17019900

10063000

30049090

25239000

25232900

84069000

85043300

20098010

30041000

سكر قصب خام اليحتوى على منكهات او مواد تلوين
مضافة في حالته الصلبة 

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه عدا
الخ .سكرقصب اوشوندرالخام

أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحا أو ملمعا

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود 
3004.9010 

أنواع أسمنت مائي أخرى

وان تم تلوينه، اسمنت بورتالند عدا االسمنت االبيض
اصطناعيا 

بخارية ) تربينات(قطع غيار عنفات

 كيلو فولت امبير16محوالت اخرى تزيد قدرتها عن
 كيلو فولت امبير 500ولكن التتجاوز 

عصير اى صنف اخر من الفواكه او الخضار غير مختمر
والمضاف اليه كحول معد للصناعة 

الخ.أدويه تحتوي على بنسلين أو مشتقات هذه المنتجات
الخ ..مهيأة في مقادير معايرة اوفي اغلفة

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

 Raw cane sugar, in solid form

 Cane or beet sugar, in solid form, nes

 Semi-milled or wholly milled rice

  Other medicaments put up for retail sale, other
than 3004.10 and 3004.9010.

 Other hydraulic cements, etc

 Portland cement (excl. white)

 Parts of steam and other vapour turbines

 Transformers, nes, power handling capacity 16-
500kva

 Fruit and vegetable juices of any variety,
unfermented and not containing added alcohol, for
manufacturing.
 Medicaments of penicillins... or streptomycins...,
for retail sale

65,339,3521,104,973,120

 25,540,008 218,589,151 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

99

TURKYتركيا

 268,875,079

 21,040,674

 10,313,206

 2,651,143

 691,642

 10,372,534

 1,738,858

 8,786,010

 586,297

 466,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 18,445,678

 1,659,979

 1,396,690

 1,277,480

 959,446

 906,240

 704,490

 699,894

 582,528

 578,851

72149990

72149910

19053100

94060000

84313990

72101110

21023000

72011000

73089000

84314990

 قضبان وعيدان اخرمن حديداوصلــب غيــر
الخ .مشغولةاكثرمن الطرق اوالتجليخ بالحرارةاو

ليست.. قضبان من حديد او صلب من غير الخالئط غير
ذات مقطع عرضي مستطيل للصناعة 

بسكويت حلو

مباني جاهزة مسبقة الصنع

84.28 اجزاء لآلالت الداخلة في البند

غير مخلوط.. من حديد " مدرفلة" منتجات مسطحة
مم او اكثر0.5مطلية بالقصدير بسمك .. مم 600بعرض 

للصناعة 

مساحيق محضرة للتخمير

اواقل ،0.5%حديد صب غير مخلوط محتوى وزنا على
من الفسفور فى كتل او قوالب 

عدا المباني الجاهزةالصنع الداخـلة فى( منشآت 
الخ من حديد اوصلب .واجزاء منشآت)94.06البند

 او84.29 او84.26 اجزاء لآلالت الداخلة في البند
84.30 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

 Other Bars and rods of iron or steel, free- cutting,
further worked than hot rolled...etc.

 Concrete reinforcing bars and rods ,not of free-
cutting steel of rectangular (other than square)
cross-section, for manufacture.
    Sweet biscuits

 Prefabricated buildings.

 Other parts for equipments of heading 84.28.

 Flat-rolled products of iron ,not mixed , of a width
of 600 mm , plated or coated with tin, of a
thickness of 0.5 mm or more , for manufacture.
 Prepared baking powders

 Non-alloy pig iron containing, =<0.5% phosphorus,
in pigs, blocks

 Structures and parts of structures, nes, of iron or
steel

 Other parts of equipments, of heading 84.26 or
84.29 or 84.30.

36,160,891 378,710,254

 8,949,617 53,188,571 OTHER COMMODITIES سلع أخرى



2007 سلع مستوردة خالل عام10 دولة مصدرة بالنسبة للقيمة مع أهم15أهم
Top 15 Exported Countries By Value With 10 Major Imported Commodities During  2007

/Table no: 28جدول رقم :28 /

182

وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1010

JAPANاليابان

 4,686,528

 2,242,081

 2,547,633

 19,263,373

 1,750,673

 730,060

 579,736

 3,778,232

 2,108,231

 1,155,933

2563

1016

1630

0

724

384

275

0

111916

1

 6,229,669

 5,742,541

 4,686,046

 4,218,824

 2,018,199

 1,162,562

 1,081,697

 924,642

 888,313

 828,055

87039090

87032490

87032390

73041000

87042100

87043100

87021090

73051100

40111000

87089900

 سيارات ذات محركات والمركبات ذات الـمحركات
الخ ..المصممة اساسا لنقل االشخاص

 مركبات اخر مجهزة بمحركات احتراق تشعل بالشرارة
 سم مكعب 3000سعة اسطوانتها تتجاوز 

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

انابيب مواسير من النوع المستعمل فى خطوط نقـل
او الغاز من حديد او صلب )البترول(الزيت

ديـزل اونصف.. مركبات نقل البضائع مجهزة بمحركات
  طن 5اليزيد وزنها االجمالي القائم عن ) ديزل

تشعل بالشـرارة...مركبات لنقل البضائع بمحركات
 طن 5اليتجاوز وزنها االجمالي القائم عن 

سيارات لنقل عشرةاشخاص فاكثر  بما في ذلك السائق
 واكثر 16الخ عدا ذات .مجهزة بمحركات احتراق

مواسير وانابيب من النوع المستعمل في خطوط نقل الزيت
الخ ملحوم طوليا بالقوس المغمور ).البترول(

اطارات جديدة من مطاط من االنواع المستعملة للسيارات
بما فى ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق - 

 اجزاء ولوازم المركبات الداخــلة فـي البنود من
 87.05 لغاية 87.01

Number

Number

Number

Kg

Number

Number

Number

Kg

Number

Kg

 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, and vehicles specially designed
for transport persons...etc.
 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 3000 cm3.
 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Seamless iron/steel line pipe used for oil or gas
pipelines

 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw =<5tonnes

 Goods vehicles, with spark-ignition piston
engines, gvw =<5tonnes

 Motor cars for the transport of ten or more
persons inc: driver with internal combuston piston
engines...etc, ex : 16 or more.
 Iron/steel line pipe, longitudinally submerged arc
welded, circular x-section >406.4mm

 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on
motor cars

 Parts and accessories, nes, for vehicles of 87.01
to 87.05

36,002,602 43,980,750

 8,222,055 5,138,271 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1111

BRAZILالبرازيل

 62,041,580

 152,301,154

 88,321,681

 13,250,000

 938,945

 1,149,003

 1,015,816

 27,700

 68,420

 292,306

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

 16,646,480

 9,391,431

 5,645,000

 736,138

 498,138

 290,609

 243,482

 119,328

 109,907

 51,153

02071200

17011100

17019900

12129100

24011000

02071100

04051000

95069990

87011010

18063100

ديوك ودجاجات من فصيلة قالس دوما ستاكس غير
مجمدة ، مقطعة 

سكر قصب خام اليحتوى على منكهات او مواد تلوين
مضافة في حالته الصلبة 

 سكر قصب او سكر شوندر فى حالته الصلبه عدا
الخ .سكرقصب اوشوندرالخام

أوجاف ،أومجمد،شوندر السكر طازج أو مبرد

تبغ خام او غير مصنع بأضالعه

ديوك ودجاجات من فصيلة قالس دوما ستاكس غير
طازجة او مبردة ،مقطعة

زبدة من مواد دسمة مشتقة من اللبن

 اصناف ومعدات التدريبات البـدنـيـــة العامة
الخ ...والرياضة والعاب القوى

جرارات للزراعة يتم التحكم فيها مشيا

 شوكوالته ومحضرات غذائيه اخرى تحتوى على كاكاو
بشكل قطع اوالواح اواصابع محشوة 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

 Frozen whole chickens

 Raw cane sugar, in solid form

 Cane or beet sugar, in solid form, nes

 Sugar beet, fresh, dried, chilled or frozen

 Tobacco, not stemmed/stripped

 Fresh or chilled whole chickens

 Butter  from fatty material of milk.

 Articles and equipment for general physical
exercise, gymnastic or athletics.

 Pedestrian controlled tractors, for agriculture.

 Chocolate, etc, containing cocoa, in blocks, slabs
or bars, filled

34,332,814 321,898,187

 601,149 2,491,583 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1212

OMANعمان

 601,136,559

 1,998,650

 1,861,650

 2,455,950

 1,752,189

 1,559,740

 764,900

 271,100

 1,454,368

 3,619,845

0

3656

2260

1458

877

374

542

363

0

0

 6,979,956

 4,798,833

 3,796,680

 2,591,961

 2,540,475

 1,405,167

 1,197,983

 1,101,858

 814,658

 526,708

25232900

87032290

87032390

87021090

87042100

87042200

87039090

87032490

04021000

20029090

وان تم تلوينه، اسمنت بورتالند عدا االسمنت االبيض
اصطناعيا 

 مركبات اخربمحركات احتراق داخلي تشعل بالشرارة
 3سم1000سعة اسطوانتها تزيد عن

تشعل بالشرارة.. مركبات اخرى بمحركات احتراق داخلي
 3سم 1500سعة اسطوانتها تزيدعن

سيارات لنقل عشرةاشخاص فاكثر  بما في ذلك السائق
 واكثر 16الخ عدا ذات .مجهزة بمحركات احتراق

ديـزل اونصف.. مركبات نقل البضائع مجهزة بمحركات
  طن 5اليزيد وزنها االجمالي القائم عن ) ديزل

)ديزل اونصف ديزل..(مركبات لنقل البضائع بمحركات
 طن 20 طن واليتجاوز 5يزيد وزنها االجمالي القائم عن 

 سيارات ذات محركات والمركبات ذات الـمحركات
الخ ..المصممة اساسا لنقل االشخاص

 مركبات اخر مجهزة بمحركات احتراق تشعل بالشرارة
 سم مكعب 3000سعة اسطوانتها تتجاوز 

البان وقشده بشكل مسحوق تحتوى على دسم بنسبة
 1.5% التزيد عن 

 بندوره محضره او محفوظه بغير الخل او حامض الخليك
ماعدا المجمده 

Kg

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Number

Kg

Kg

 Portland cement (excl. white)

 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1000cm3.
 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 1500 cm3.
 Motor cars for the transport of ten or more
persons inc: driver with internal combuston piston
engines...etc, ex : 16 or more.
 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw =<5tonnes

 Goods vehicles, with diesel or semi-diesel
engines, gvw 5-20tonnes

 Other motor vehicles with internal combuston
piston engines, and vehicles specially designed
for transport persons...etc.
 Other motor vehicles with spark- ignition internal
combuston piston engines of cylinder capacity
exceeding 3000 cm3.
 Milk and cream in solid forms of =<1.5% fat

 Other tomatoes, prepared or preserved other
wise than by vinegar or acetic acid, not frozen.

32,382,683 664,631,803

 6,628,405 47,756,852 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1313

UNITED KINGDOMالمملكة المتحدة

 2,191

 2,803,467

 1,528,793

 1,201,238

 179,908

 345,625

 342,287

 926,535

 5,772,320

 3,376,051

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

 3,066,030

 2,625,787

 1,445,953

 1,305,812

 1,015,994

 974,542

 805,290

 798,906

 788,748

 642,024

38111110

24011000

24039100

24012000

30049090

84798210

84314990

55020000

72101290

72101210

محضرات ومخاليط للصناعةمن محضرات ضبط االشعـال
فى وقودالمحركات اساسهامركبات الرصاص 

تبغ خام او غير مصنع بأضالعه

"أو مجدد"" متجانس"" تبغ "

تبغ خام او غير مصنع مزال االضــالع كليــا او جزئيا

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود
3004.9010 

آالت واجهزة خلط اوعجن اوكسراوجرش اوسحق
اوغربـلةاونخل اوتجانس اوستحالب اومزيج

معدةللصناعة 

 او84.29 او 84.26 اجزاء لآلالت الداخلة في البند 
84.30 

خصل من شعيرات اصطناعية

الخ مطليةبالقـصديربسمك. منتجات مسطحةبالتجليخ
الخ . ملم عدا صفائح لصناعة0.5اقل من 

صفائح لصناعة علب الحليب بسمك اليقل عــن
 ملم601 ملم وبطول0.26ملم واليزيدعلى 0.19

الخ ..او

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

 Preparations and mixtures of anti- knock
preparations, based on lead compounds, for
industry.
 Tobacco, not stemmed/stripped

 Homogenized or reconstituted tobacco

 Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

  Other medicaments put up for retail sale, other
than 3004.10 and 3004.9010.

 Mixing, kneading,crushing,grinding,screening,
shifting, homogenising, emulsifying or stirring
machines, for industry.
 Other parts of equipments, of heading 84.26 or
84.29 or 84.30.

 Artificial filament tow

 Flat- rolled products of iron or non- alloy steel
...etc tin coated, of thickness less tha 0.5mm , Ex:
plates for manuf.
 Plates and sheets for manfac. milk cans, of
thicknes, not less than 0.19mm and not more than
0.26 mm and 60mm long.

31,231,032 50,077,394

 17,761,945 33,598,979 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1414

RUSSIAN FEDERATION ( RUSSIA )روسيا اإلتحادية

 500,163,098

 565,792

 121,303

 255,320

 3,103

 394,892

 29,000

 208,618

 146,226

 101,210

0

0

0

4404

3

0

1

0

2400

203

 27,336,619

 523,313

 334,882

 257,861

 160,915

 160,699

 93,443

 89,146

 80,168

 77,017

10011000

84311090

87089900

85071000

90051000

73041000

84294000

85030090

40111000

87019090

قاسية)قمح(حنطة 

 84.25 اجزاء لآلالت الداخلة في البند 

 اجزاء ولوازم المركبات الداخــلة فـي البنود من
 87.05 لغاية 87.01

مدخرات بالرصاص والحمض من االنواع المستعمـلـة
لتشغيل المحركات ذات المكابس 

مناظير مقربة مزدوجة العين

انابيب مواسير من النوع المستعمل فى خطوط نقـل
او الغاز من حديد او صلب )البترول(الزيت

آالت تكتيل ومحادل رصف 

اجزاءمعدةلالستعمال حصرا اوبصورة اساسية للمحركات
 كيلوفولت 750اوالمولدات التي التتجاوزقدرتها

اطارات جديدة من مطاط من االنواع المستعملة للسيارات
بما فى ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق - 

 عدا للزراعة87.09 جرارات عدا ما يدخل في البند

Kg

Kg

Kg

Number

Number

Kg

Number

Kg

Number

Number

 Durum wheat

 Other parts for equipments, of heading 84.25

 Parts and accessories, nes, for vehicles of 87.01
to 87.05

 Lead-acid accumulators for starting piston
engines

 Binoculars

 Seamless iron/steel line pipe used for oil or gas
pipelines

 Self-propelled tamping machines and road-rollers

 Parts suitable for use solely or principally with the
piston engines and electric generators of out put
do not exceed 750 kv.
 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on
motor cars

 Other tractors, other than of heading 87.09, Ex: for
agriculture.

29,821,236 503,375,372

 707,171 1,386,810 OTHER COMMODITIES سلع أخرى
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وصف البضاعة
الكمية  

Quantity
رمز السلعة
HS Code

  Description ( كجم(الوزن الصافي
Net Weight (Kg)

  القيمة بآالف الرياالت
 Value 

(000,Y.R.)

الوحدة
Unit

1515

FRANCEفرنسا

 27,301,847

 44,724

 483,885

 19,629

 9,544

 222,789

 66,493

 171,880

 68,440

 2,616,150

0

237233

0

0

0

0

12440

1

85

0

 7,354,702

 3,025,283

 1,191,853

 1,025,950

 932,700

 760,980

 760,916

 641,580

 619,394

 488,141

02071200

85171100

71189000

85179000

88033000

30049090

85171900

84371000

84186900

72101290

ديوك ودجاجات من فصيلة قالس دوما ستاكس غير
مجمدة ، مقطعة 

اجهزة هاتف سلكية باداة استقبال وارسال يدويــة
بدون سلك )سماعة هاتف(

 نقود مطروحة للتداول الرسمي

-او البــرق ) تلفون(اجزاء اجهزة كهربائية للهاتف
تلغراف 

اجزاء وقطع منفصلة اخرى للطائرات العـــاديــة
والطائرات العمودية 

 و3004.10أدوية أخر معدة للبيع بالتجزئة عدا البنود 
3004.9010 

تلفون -  اجهزة هاتف 

اآلت لتنظيف او تصنيف او فرز اوغربلة البذور او الحبوب
او البقول اليابسة 

 اجهزة تبريد اوتجميد اخـــرى 

الخ مطليةبالقـصديربسمك. منتجات مسطحةبالتجليخ
الخ . ملم عدا صفائح لصناعة0.5اقل من 

 10,503,432,284  1,297,801,029 Top Commodities Total

Kg

Number

Kg

Kg

Kg

Kg

Number

Number

Number

Kg

 Frozen whole chickens

 Line telephone sets with cordless handsets

 Coin of legal tender

 Parts of electrical telephonic or telegraphic
apparatus

 Parts of aeroplanes or helicopters, nes

  Other medicaments put up for retail sale, other
than 3004.10 and 3004.9010.

 "Telephone sets (excl. those with cordless
handsets)

 Machines for cleaning/sorting/grading seed, grain
or dried vegetables

 "Refrigerating or freezing equipment, nes

 Flat- rolled products of iron or non- alloy steel
...etc tin coated, of thickness less tha 0.5mm , Ex:
plates for manuf.

29,436,740 44,576,157

 13,674,489,171  1,693,895,000 Grand Total

 3,171,056,887  396,093,971 Other Commodities Total

 اجمالي اهم السلع

 االجمالي العام

 اجمالي السلع األخرى

 12,635,244 13,570,776 OTHER COMMODITIES سلع أخرى


